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 1۶/۳3/۸۳1۲            شاه محمود محمود
 

 یقندهار یبا محمد حسن مولو ییآشنا
 پارسا سندهی، مؤرخ شاعر ونوعارف یروحان

 

 : مقدمه
 از ریو رخج و باالخره قندهار تصو ای. با نام اراکوزکشور در قرون گذشته بود یاسیهمانگونه مرکز س قندهار

 ی. شهرکندیم یها را مقابل ما تداع یو صفو موریو ت زیاعراب مسلمان، چنگ ،یاسکندر مقدون هیمقاومت مردم عل
ً بود ؛ طبع نیسالط تختیدوره مرکز و پا نیکه چند  سندهی؛ دهها دانشمند و محقق و نوبا نام و نشان نیالطه سبرعالو ا

 نیچون محمد حس یبا پسوند قندهار ینیو علما د نیدانشمندان و متصوف ی. برخپرورده است شیو شاعر را در خو
مال  خیهـ ق( ، ش13۳۸-1۸3۱) یقندهار ی، محمدعل(هـ ق 1۱1۱ - 131۱) یمحمد حسن قندهار ،یطالب قندهار

 یهـ ق(، مقدس قندهار131۸-1۸۸۱) یعبدالله فاضل قندهار خیهـ ق(، ش13۳۱-1۸۱۱) یندهارجان ق یعل
 13۱۸-1۸۱۳) یمحمد طاهر قندهار خیهـ ق(، ش 1۸۱۳: ی)متوفا یابوالقاسم قندهار خیش( ، ش 1۸۲۳: ی)متوفا

، عبدالرب ی، مولواآغ وادرعبدالجی: مچون یبدون پسوند قندهار گرید ی. برخیعطامحمد شاه قندهار دیش( وس
 یبیحب ی، عبدالحیمحمود طرز ،، سلطان محمد خالص مؤرخ یعبدالروف کاکر، بابا ول ی، مولوعبدالواسع یمولو

 یپور و دهها ی، پوهاند حسن کاکر مؤرخ و استاد واستاد غالم حضرت نبشاه مؤرخ و استاد نیرحسی، پوهاند ممؤرخ
  گرید
 

قندهار است که کمتر به آن  یو مبلغ مذهب سندهیو نو ینیاز معدود عالم د یکی یقندهار یمحمد حسن مولو خیش اما
 یوزارت کلتور و فرهنگ و مجامع فرهنگ نیو به خصوص بزرگان و مسؤول ی. از مراکز فرهنگپرداخته شده است

 یرهنگف - یناشناخته و فراموش شده محافل علم انشناخت بزرگان و دانشمند یتا برا شودیپوهنتون ها تقاضا برده م
 .وقت بگذارند ندیبرگزار نما

 

 :یقندهار یمحمد حسن مولو نامهیزندگ
 

قندهار در خانواده  تیم در وال 1۱۳1هـ ش =  1۸۲۳هـ ق =  13۱1محمد اکبر در سال  رزایفرزند م محمدحسن
نام داشت که  یعل وسفیضل بود و پدربزرگش عالم، فا خته،یفره یباسواد و درس خوانده تولد شد . پدرش مرد

 :دیگویدر مورد اجدادش م یقندهار ی. محمد حسن مولودر شهر قندهار برپا کرده بود یی هینیحس
در آنجا جمع  الّسالمهیعل دالشهداءیحضرت س یاقامه عزا یبرا انیعیاز اجدادم بود که ش یاهینیقندهار حس در»
بود. مادر  یطاهر قندهار محمد خیداشت که عالمتاب نام داشت. او عمه مرحوم ش یی. مادرم دختر عموشدندیم

 : که داردیپاک دامن بود. و اظهار م ییبانو زین یقندهار یمولو
ً داشت. او غالب اریعالقه بس دیبه تالوت قرآن مج مادرم در  ی. وکردیدر هر شبانه روز، هفت جز قرآن تالوت م ا
  «شدیو به تالوت قرآن، دعا و نماز مشغول م دیبخوایماه رمضان نم یها شب

هـ ق( پا به مکتب نهاد و خواندن و نوشتن را از پدرش فراگرفت.  13۸۶) یسالگ ۱در  یقندهار یحسن مولو محمد
 یباطن یدارا ،یاز خردسال یآورد. و یرو ینیمقدمات و علوم د یریاستادان زادگاهش به فراگ ریآنگاه نزد پدر و سا

  .عارفانه بود یرتیسپاک و 
سال داشت ، به نجف کشورعراق  3۱که  شتریب التیتحص یسرشار و همت باال، باعث شد پدر او را برا استعداد

 . هـ ق( 13۱3ش =  131۱بفرستد.)
 :و آثار یعلم تیشخص

 تیابعاد شخص سندگانیاز نو یکیبود.  شهیو اند یصاحب را یمختلف علوم اسالم یها عالم کوشا در عرصه نیا
 :دیستایم نیاو را چن یعلم
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شاعر، ورع و زاهد، عابد اخذ الفقه واالدب، والحکمة  ب،یاد ل،ی... عالم فاضل مورخ، جلیحسن المولو محمد»
  «من اعالم وقته بهیوالمنطق والکالم و العلوم الغر

 : مانده است عبارتند از ادگاریبه  یو ادب یخیتار ،یمختلف علم یها نهیدر زم یاز و ییگرانبها آثار
 

 .به صورت منظوم اریجوان مرد پرنده: شرح حال حضرت جعفر ط -1
 .شام، حلب و شرق اردن به صورت منظوم فهی: فهرست مراقد شرفهرست مراقد -۸
 .نماز و فروعات آن اتیشک حیدر شرح و توض یفارس یادهیمنظوم: قص تیشکا -3
 .کرم الله وجهه که چند مرتبه چاپ شده است یدر احواالت حضرت عل یفارس یادهیو ششم رجب : قص ستیب -۱
 . یمعاد جسمان قتیدرباره حق یبه زبان فارس یمفصل و استدالل یاغبار نجف: سروده -۱
در مناسک و اعمال حج آورده شده  یامنظومه انیو عظمت کعبه که در پا خیدرباره تار یا: رسالهاقوتیکوه  -۶

 .است
 .است دهیدهار: درباره مزارات متبرکه موجود در قندهار و مناطق مجاور آن که در دو جلد به چاپ رسگلزار قن -۱
 . الّسالمهیالنازلة باالمام الحجة عل اتیاآل یطاووس اهل الجنة ف -۲
 .مزارات العراق یروضات الفردوس ف -۱

 . )ع( تیاهل ب حیآب سناباد در مدا -1۳
 .ل مشکلشانزده مقاله در حل مسائ -11
 .سوره مبارکه حمد ری: در تفسیرسالة سبع المثان -1۸
 .جامعه: به صورت منظوم ارتیز -13
 . ابوطالب مانیا -1۱
 . تربت کربال -1۱

 

 انگریاو ب یها داشت. سروده یکامل با فنون شاعر ییبود و آشنا یی ختهیشاعر فره یقندهار یحسن مولو محمد
 ین فارسبه زبا تیهزار ب ستیب یعالوه بر اشعار عرب یعرصه برجسته است. و نیدر ا نیو سبک دلنش بایز حهیقر

رف راه ش دیدرد آشنا، و شه شمندیکه به اند ابلندش ر دهیقص کیاز  یاو، بخش یچهره ادب یمعرف یسروده است. برا
 : میآور یکرده است، طور نمونه م میتقد یبلخ لیاسمع دیس دیعالمه شه ،یو آزاد

 

 خداست ضیه در باطن آن فمعناست ک سنگ
 گردد مانیکعبه ا هیکه هر سنگ س نه

 خواهدیم یصدف سانیقطره ن بارش
 و خزف لؤلؤ غلطان گردد گیکه هر ر نه
 دیدوحه قابل با نینباتات زم از
 عمران گردد یبه جهان موس مشیکل تا

 ریبه زور و زر و فکر و تدب ستیحق ن داد
 گردد مانیهمچو سل یهر نامور ورنه

 زنان صدها مرد ندیز بلخاب بزا گر
 افغان گردد یبلخ یکی هاتیه باز
 شجاعت و سخاوت و سماحت ممتاز به

 گردد بانیفخر خط یکس ستیاو ن مثل
 لیقرن به جز اسماع نیاست به ا دهیند کس

 گدا مونس و هم محفل شاهان گردد با
 مرد کیمثل جنابش  یاست کس دهینشن
 گردد انیبدون جند و سپه نما که
 بود یپر معن تیبادش که چه شخص ادی

 (1) دوران گردد یبلخ یمشکل که کس هست
 

 : یو خدمات مذهب دیعقا غیو تبل مسافرت
 

 هند، یاستادانش به کشورها اریتام االخت ندهیمعلومات و ارتقاء به درجه اجتهاد ، به عنوان نما لیپس از تکم یو
 گذاشت و ادگاریاز خود به  یاچهل سال اقامت در آن کشورها، خدمات ارزنده یپاکستان و افغانستان سفر کرد و ط

  .دیشمردم آن سامان کو ینید دیاحکام و عقا غیدر نشر و تبل
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شهر  نیهـ ق به ا13۱۱اشرف، در سال  شترنجفیب یبهره مند یبرا ،یطوالن یغیدوره سفر تبل کیپس از  آنگاه
  .پرداخت فیو تال قیوسل، تحقتهجد، ت ب،یبازگشت و به عبادت ، تهذ

قرار داشت و طالب  نیصدام حس میرژ دینجف ، تحت فشار شد هیکه حوزه علم یهـ ق هنگام13۱1در سال  سپس
 .عمر در مشهد ساکن شد انیآمد و تا پا رانیمجبور به ترک آن کشور شده بودند، به ناچار به ا یعراق ریو عالمان غ

 و محرومان مانیتی یاری ه،یفاطم سی، تاسعارفانه یها خطابه ت،یفرهنگ اهل ب جی؛ ترویقندهار یعمده مولو خدمات
، حفظ حرمت اماکن مقدس،  تیبه اهل ب یفتگیش ،یشان شامل ، تهجد و شب زنده دار یزندگ یها یژگیبود و از و

 (۸) . احترام به سادات بود
 

 : رانیدر ا یقندهار یمولو سرنوشت
 

 یربه مقاصد استعما دنیرس یاز اشکال برا یاست تا به شکل دهیدر هر مقطع زمان کوش نرایا اً فارس و بعد یها دولت
چنانچه از دانشمندان و علما و شعرا دوره  دیدانشمندان و شعرا و نوابغ افغانستان را مسخ نما تیهو ش؛یخو یفرهنگ
رست د تیو محل زادگاه و سنگ قبر و اسناد تابع تیهو ین افغانیجمال الد دیو س یبلخ نیتا موالنا جالل الد یغزنو

  نمانده است بینص یها ب یرانیکاذب ا یساز تیهمچنان از هو یقندهار یسف محمد حسن مولوأ نموده است . و با ت
 

را به وضوح  یرانیدارد که کذب دولتمردان ا یسخن یقندهار یاز مولو شیخو سبوکیدر صفحه ف یمراد محمد
معاصر افغانستان  یدل و عرفا است که از اهل یجان قندهارحسن یمشهور به مولو یسن قندهارح : محمددهدینشان م

 یمدفون در حرم رضو ریعنوان مشاه حتت یامجموعه سونیاز چند سال بد ی. آستان قدس رضورودیبه شمار م
 یتوسط انتشارات آستان قدس رضو یرضا جاللنظر غالم ریمجموعه ز نی. تاکنون پنج جلد از اکندیرا منتشر م

پرداخته شده  یحسن جان قندهار یمولو یمجموعه، به زندگ نیجلد اول ا ۱۱۱و  ۱۱3چاپ شده است. در صفحات 
ل مح یشده در حال یحسن جان مشهد معرف یکتاب، محل تولد مولو نیاست. در ا دهیگرد فیاو آشکارا تحر تیکه هو

 «ییازییعل/ محله یزیلیمل»اول شهر قندهار منطقه  هیحسن جان در ناح یدگاه مولوتولد او قندهار افغانستان است. زا
« محمداکبر رزایم»نه تنها آدرس خانه  ،یقندهار رمردانی، چنان مشخص است که اکثر پ«خواجهده یکنارجو»و 

 یها و بستگان مولوههنوز منازل خانواد یجد او را هم بلد اند. حت «یعلوسفی»بلکه آدرس منزل مرحوم  یپدر مولو
« خانه نقاره»و کوچه « کوچه باال»، «توپخانه»، منطقه «هاچراغ روشن»، کوچه «سقوخانه= سقاخانه» در کوچه 

 یعلوسفینام داشت. خاندان  «یعلوسفی»حسن جان  ی. پدربزرگ مولوستمانده ا یشهر قندهار دست نخورده باق
 (3) . باطن، نمونه روزگار بودند ی)ص( و صفارامبیدر قندهار در تقوا، محبت به خاندان پ

 

 : یقندهار یمولو وفات
 

ش . پشتبستیم یدرنگیکمرش را با شال سف قامت بلند و اندام الغر بود. معموالً  یدارا یقندهار یحسن مولو محمد
و  زیت یها داشت. از چشم یعمامه اش هماهنگ و همخوان یدیصورتش با سف یدی. سفدیرسیبه نظر م دهیخم یکم

 .کردیسخن م یقندهار ظیبرخوردار بود. با لهجه غل ینافذ و حواس قو
 یسال زندگ ۱۱م بعد از  1۱۱۲اگست  1۱هـ ق =  1۱1۱ یالثان عیرب ۸1هـ ش =  13۱۱اسد  ۸۱سرانجام در 
پرده کوتاه، چراغ عمرش خاموش شد و درجوار امام رضا )ع( در مشهد به خاک س یمریضدوره  کی یپُربار ، در پ

  .شد
 

 : سهایرنویز
 

 .ش 13۱۱، قم،  ۸۲۱ - ۸۲۱، ص 3در افغانستان، ج  عیتش ری، مشاهیناصر دیعبدالمج - یداود - 1
 . یقندهار یوقفه ، واژه مولو یکیو - ۸
 . سبوکی، صفحه ف یمحمد مراد - 3
 

 پایان
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